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گیاهخواری؛ جنبشی برای احترام به حقوق همه موجودات زنده

از  فلسفه  تا  میزبانی گیاهخواران
»گیاهخواری« صرفا رژیم غذایی مدرن برای کاهش وزن یا پیشگیری از بیماری ها نیست، بلکه در واقع نوعی گرایش رفتاری است که می توان گفت از 
ابتدای زندگی بشر همراه او بوده اما به تدریج طرفدارانی پیدا کرد که مهم ترین دغدغه خود را احترام به حقوق حیوانات می دانستند. از آنجا که امروزه نیز 
بسیاری از مردم در گوشه و کنار دنیا به این شیوه غذایی پایبند هستند، در تقویم سالمت جهانی نیز اول نوامبر مصادف با 10 آبان به عنوان روز جهانی 
»گیاهخواری« نامگذاری شده تا محاسن و معایب آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد و افراد با اطالعات بهتر و کامل تر چنین شیوه غذایی را پیش بگیرند.

جنبشی به نام »وگانیسم«
گرچه پرهیز از مصرف هر نوع غذایی با منشاء حیوانی از دیرباز جزو اصول رفتاری و عادت های تغذیه ای مردم برخی کشورها بوده، »دونالد واتسون« 
در سال 1944 میالدی، جنبشی با نام »وگان« را برمبنای اصل شفقت پایه گذاری کرد. وی معتقد بود وگانیسم یا گیاهخواری مطلق یک جنبش فلسفی و 
روش زندگی است که سعی دارد تا حد امکان هر نوع استثمار و ظلم به حیوانات برای تامین غذا، پوشاک یا هر هدف دیگری را از بین ببرد. همچنین 
با گسترش این جنبش، وی در تالش و تشویق برای جایگزین های زندگی بشر بدون استفاده از حیوانات برای حمایت از محیط زیست بود. 

انواع گیاهخواری
وگان یا گیاهخواری مطلق؛ این واژه ممکن است با »وجترین« شبیه به نظر برسد اما تفاوت هایی دارند. افراد وگانیسم عالوه 
بر اینکه هیچ نوع غذایی را با منشاء حیوانی نمی خورند، بلکه از استفاده هر نوع لباس، کفش، زیورآاالت و... که از 
فراورده های حیوانی مانند پوست، چرم، مو، پشم و... تهیه شده، امتناع می کنند. کنار شکار و ماهیگیری، حتی 
تماشای سیرک حیوانات نیز برای آنها پذیرفته شده نیست. به عبارت کلی، آنها هرگونه رفتاری که برای 

حیوانات آزاردهنده باشد، محکوم می کنند.
فروگن؛ گروهی از افراد پایبند به وگانیسم، حیات گیاهان را نیز مانند حیات جانوران محترم 
می دانند. آنها فقط از میوه ها و محصول گیاهان استفاده می کنند و قسمت هایی از گیاه مانند 
ریشه، ساقه، غده، برگ، گل و حتی جوانه ها در سبد غذایی آنها جایی ندارد. آنها فقط انواع 
میوه، دانه، مغز و حبوبات می خورند و از مصرف کلم، کاهو، هویج، شلغم، سیب زمینی 

و... که گیاه آسیب می بیند یا از بین می رود، خودداری می کنند. 
خام گیاهخواری؛ در این روش، فرد از مصرف انواع گوشت و هر نوع فراورده مربوط 
به حیوانات مثل لبنیات و تخم مرغ حتی ژالتین گاوی خودداری می کند. 
خام گیاهخواری شامل انواع سبزیجات و میوه ها، آجیل، خشکبار 
و انواع جوانه های گیاهی است که به صورت خام میل می شود.
شیر گیاهخواری؛ این گروه از گیاهخواران انواع گوشت و 

تخم مرغ مصرف نمی کنند اما لبنیات می خورند. 
زرده گیاهخواری؛ در رژیم غذایی این گروه، گوشت 
و لبنیات ممنوع است اما تخم مرغ مصرف می شود. 
شیر- زرده گیاهخوار؛ گیاهخوارانی که تخم مرغ 
و لبنیات مصرف می کنند اما از خوردن انواع 
گوشت می پرهیزند، در این گروه جا دارند. 
فقط  که  افرادی  گیاهخوار؛  نیمه 
گوشت قرمز مصرف نمی کنند 
خوردن  برای  مانعی  اما 
گوشت مرغ و ماهی 

ندارند. 

 ترجمه: 
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کاظمی

 مزایای گیاهخواری: رژیم گیاهخواری 
سرشار از فیبرهاست که تاثیر مطلوبی بر عملکرد سیستم 

گوارش دارند. همچنین گنجاندن فراوان غالت سبوس دار می تواند 
نیاز بدن به ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها را تامین کند. از آنجا که 

مصرف چربی های اشباع در این رژیم محدود است و مصرف آجیل و مغزها نیاز 
بدن به اسیدهای چرب ضروری را تامین می کند، به طور کلی، گیاهخواری روشی است 

که تاثیر پیشگیرانه در برابر ابتال به بیماری های قلبی- عروقی، دیابت نوع 2، برخی سرطان ها، 
به خصوص سرطان های دستگاه گوارش و فشار خون باال دارد.

 معایب گیاهخواری: مهم ترین خطر تهدیدکننده سالمت افراد گیاهخوار، کمبود ویتامین B12 است که 
نقشی اساسی در تشکیل گلبول های قرمز و بازسازی بعضی سلول های بدن دارد. مهم ترین منبع تامین این 
ویتامین گوشت و ماهی و در مقدار کمتری شیر و تخم مرغ است. گیاهخواران حتما باید از مکمل های ویتامین 

B12 استفاده کنند اما مصرف اسپیرولینا )جلبک گیاهی( و تمپه )فراورده تخمیری سویا( از منابع دیگر این 
ویتامین، تاثیری ندارد زیرا حاوی نوع غیرفعال ویتامین B12 است. »ید« نیز یکی از دیگر از مواد معدنی 
است که گیاهخواران دچار کمبود آن می شوند زیرا ماهی و فراورده های دریایی مهم ترین منبع تامین آن 

هستند. این افراد حتما باید از نمک یددار و مکمل های این ماده معدنی نیز استفاده کنند. در مورد 
آهن و کلسیم که گوشت و لبنیات منابع غنی آن هستند، باید به مقدار کافی سویا و بادام، کلم 
بروکلی، جعفری و... برای تامین کلسیم در رژیم غذایی گنجانده شود. برای جذب آهن نیز 
باید این مواد غذایی همراه با ویتامین C مصرف شوند. برخالف تصور، غالت و حبوبات 
منابع غنی پروتئین  هستند اما از آنجا که هر کدام از انواع حبوبات مانند عدس یا نخود 

به تنهایی مقدار کافی اسیدهای آمینه ضروری بدن را ندارند، الزم است در 
رژیم گیاهخواری بین مصرف حبوبات و غالت تعادل باشد و 

مقدار کافی در هر وعده غذایی گنجانده شود.

شهرهای دوستدار گیاهخواران
سرو انواع غذاهای گوشتی در بیشتر رستوران ها و فست فودها یکی از چالش های گردش 
و سفر گیاهخواران در همه نقاط دنیاست. البته امروزه در بعضی رستوران ها منوی مخصوص 
گیاهخواری نیز وجود دارد اما هنوز هم کمرنگ است. جالب است بدانید در برخی شهرهای 

دنیا می توان انواع غذاهای گیاهی چشید، این شهرها عبارتند از:
بارسلون اسپانیا؛ نخستین شهر دنیا که به »دوستدار گیاهخواری« شهرت یافته، »بارسلون« 
است. گرچه همیشه در این شهر گیاهخواری بسیار مورد احترام بوده، از اوایل سال 2016 
میالدی نیز اقداماتی مانند »دوشنبه های بدون گوشت« و مرکز خرید طرفداران وگانیسم با 

کمک سمن ها و شرکت ها در نظر گرفته شده است. 
برلین آلمان؛ آلمان کشوری است که بزرگ ترین گروه های گیاهخواری اروپا را دارد و در 
سال 2015 میالدی، عنوان پایتخت گیاهخواری دنیا را به خود اختصاص داده بود. برلین نیز با 
بیش از 100 رستوران مخصوص گیاهخواران و ارائه غذاهای گیاهی در بیشتر اداره ها، دومین 
شهر دوستدار گیاهخواری است. نکته جالب اینکه همه این رستوران ها به طور متوسط 1/5 

کیلومتر با هم فاصله دارند و به راحتی با مترو و دوچرخه قابل دسترسی هستند. 
تورین ایتالیا؛ از حدود 4سال پیش، شهردار تورین برای حمایت از محیط زیست، سالمت 

مردم و حفاظت از حیوانات، رژیم غذایی گیاهخواری را در این شهر ترویج می کند. در 
این باره، عرضه غذاهای بدون گوشت در بوفه مدارس و کالس های توجه به حمایت از 
حقوق حیوانات برای بچه ها در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد تورین پایتخت آینده 

گیاهخواران در دنیا باشد. 
نیویورک ایاالت متحده؛ »بیگ اپل« به معنای سیب بزرگ، نماد مناسبی برای این شهر در 
ایاالت متحده است که نشان  از تمایل زیاد مردم به غذاهای گیاهی دارد. این تمایل به حدی 
است که در یکی از مدارس این شهر، فقط غذاهای گیاهی برای دانش آموزان سرو می شود 

که عامل مهمی در ترغیب بچه ها به این رژیم غذایی است. 
پورتلند ایاالت متحده؛ پورتلند واقع در یکی از ایالت های غربی آمریکا، سبزترین شهر این 
سرزمین لقب گرفته است، شاید به این دلیل که بیشترین تعداد رستوران های مخصوص 
گیاهخواران متناسب با جمعیت شهر وجود دارد. مواد غذایی از طریق بازارها و تولیدکنندگان 
محلی تامین می شود و مردم ترجیح می دهند به جای ماشین از دوچرخه استفاده کنند. پورتلند 

مکانی ایده آل برای آشتی محیط زیست و تغذیه بدون گوشت است. 
سانفرانسیسکو ایاالت متحده؛ گیاهخواری در شهری که ساکنان آن برای آنچه مصرف 
می کنند احساس مسوولیت دارند، مزیت و خوشبختی بی نظیری خواهد بود. انواع غذاهای 

موردعالقه گیاهخواران، در رستوران ها و کافه های این شهر سرو می شود که البته 
از نظر نوآوری و طعم دلپذیر، بسیار عالی هستند. 

لندن انگلستان؛ برخالف تصور، تغذیه با کمترین میزان فراورده های حیوانی یکی از شاخصه های 
مردم لندن است. امروزه به راحتی می توان رستوران های گیاهی را در پایتخت انگلستان دید. به 
عالوه، برنامه های مختلفی مانند جشنواره وگان و فروشگاه های لباس گیاهی نشان از گرایش 

مردم به این شیوه تغذیه دارد. 
نیودهلی هندوستان؛ فرهنگ هندی ها بر پرهیز از خشونت علیه حیوانات استوار است و 
35 درصد مردم این کشور، گیاهخوار هستند. دولت نیز این اصل را کامال قانونی می داند و 
محصوالت مخصوص گیاهخواران، با برچسبی به شکل مربع سبز مشخص می شود. گیاهخواری 

در هند فراتر از رژیم غذایی اهمیت دارد زیرا گاو حیوان مقدسی در این سرزمین است. 
باوری مذهبی است. 85  مانند هند  نیز  هو شی مین ویتنام؛ گیاهخواری در ویتنام 
درصد مردم این کشور معتقد به مذهب بودائیسم هستند و طی 15 روز نخست ماه 
قمری گوشت مصرف نمی کنند. به همین دلیل مردم رژیم گیاهخواری متنوعی دارند. 
به عالوه، شهر هو شی مین تاکنون میزبان جشنواره گیاهخواری با هدف ارائه فواید 

گیاهخواری و تاثیرهای آن بر سالمت بوده است.
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